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Zápisnica                                                                                                                                 

zo zasadnutia výboru „ Zemanského komposesorátu Rajecká Lesná, p.s.“ , 

konaného dňa 23.11.2022  o 17:30 hod v Dome kultúry Rajecká Lesná 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny. 

Program rokovania : 

     1. Otvorenie. 
     2. Informácia predsedu o činností PS  
     3. Správa OLH o činnosti a stave lesných pozemkov. 
     4. Správa finančného hospodára, stav finančných prostriedkov pokladňa, účet PS. 
     5. Aktuálny stav na LV. 
     6. Rôzne. 
     7. Ukončenie. 
..................................................................................................................................................... 

1. Privítanie členov výboru, dozornej rady a hostí vykonal predseda PS Miroslav Rybárik, 
ml.  

2. Informácia predsedu o činnosti PS, 

Podali sme Hlásenie o výške podielu na zisku za nezistených spoluvlastníkov 
v zastúpení SPF. Na účet SPF sme poukázali sumu 7.954,50€  

Výzva MPSR cez PPA pre LH, podpora mimo produkčných funkcií lesov, podanie     
žiadosti do 8.6.2022 na výmeru lesných porastov 37,86 ha = vypočítaná požiadavka 
na podporu 5.784,00 €.  

V mesiaci september nám bolo z PPA Bratislava poukázaných 2882,17€ = 50% zo 
žiadosti. 

3. Správa OLH o činnosti PS. Oboznámil predseda PS.  

 Ťažbová činnosť (TČ-)  
Celková ťažba k 23.11.2022 = 1597,76 m3  za rok 2022 
Celková zásoba dreva = 11151 m3  v roku sme vyťažili 14% celkovej zásoby dreva 
a 33% predpisu LHP na 10 rokov. 
Predpis ťažby podľa LHP, 2017-2026     = 4795 m3  / 10 rokov 
Vykonaná ťažba za obdobie 2017-2021 = 1267 m3  / 26% predpisu LHP 
Vykonaná ťažba za obdobie 2017-2022 = 2865 m3  / 60% predpisu LHP 
Zostáva ťažiť do konca LHP 2023-2026  = 1930 m3   
Všetka prevedená ťažba mala jedného menovateľa Lykožrút smrekový. 

             
             Vykonanou ťažbou sme prijali plochy na zalesňovanie vo výške 2,90 ha. Na zalesnenie 
             tejto  výmery budeme potrebovať cca 12000 sadeníc lesných drevín. Prevažne drevín 
             SM,JD,BK. 
             Priame náklady na umelú obnovu: -Materiál (sadenice) ... 0,30 €/sadenica 
                                                                           -Mzdy                          ... 0,35 €/jamka 
             Náklady celkom 0,65€/sadenica x 12000ks = 7800 € - Jarné zalesňovanie 2023 
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     Pestovná činnosť (PČ-)        

 Z celkovej prevedenej ťažby dreva ( 1597,76 m3 ) sme uhádzali 1278 m3  zostalo na 

uhadzovanie cca 300 m3 v poraste 1551C z dôvodu výskytu ďalšej napadnutej hmoty. 

Náklady na uhadzovanie nás vyšli 4500€ 

V mesiaci November sme previedli OMLP proti zveri, prípravkom Cervacol na ploche 

0,93 ha , spotrebovali sme 15 kg prípravku v hodnote 105€ + mzda 120€. 

Práce v PČ vykonávali dodávatelia prác v lesníckych činnostiach R.Mikulová , 

A.Rybárik,s.r.o. 

    

    Ochrana lesa (OL-) 

Pokračujeme vo vyhľadávaní a sledovaní výskytu napadnutých stromov škodcami – 

podkôrnym hmyzom.  

 

4. Správa finančného hospodára PS.   

     Ing. Viliam Pakoš, finančný hospodár PS oboznámil prítomných s príjmami a výdavkami 

PS. 

     Stav na bežnom účte k dnešnému dňu 157.812eur. V hotovostnej pokladni 1040 eur.  

Fakturácia v roku 2022 bola vo výške 175.694,62 eur, čo činí cca 110 eur/1m3 predanej 

vyťaženej drevnej hmoty. 

 

   5.  Stav na LV – od posledného stretnutia máme 2 zmeny. Darovacia zmluva – Milan Uriča 

a dedenie po zomrelom Jozefovi Jakubskom – dedič Vladimír Jakubský. 

  6. Rôzne. Žiadosť zo Základnej školy o poskytnutie finančných prostriedkov, resp. drevnej 

hmoty, uhlie na kúrenie. Prítomní odsúhlasili poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 

400 eur.  

  7.  Ukončenie. Predseda PS poďakoval prítomným za účasť. 

 Rajecká Lesná,  23.11.2022                                                       

                                                                                               Miroslav Rybárik, ml. 
                                                                                      ..................................................... 
                                                                                                        Predseda PS 
 
                                                                                                 Ing. Zuzana Dudáková 
                                                                                        ..................................................... 
                                                                                                          Zapisovateľ                                                   


